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 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15 şi 16 iunie 2005 având 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare (sesizare în 
fond – PL – X 221/2005). 

Lucrările şedinţei din data de 15.06.2005 au început la orele 1000 şi  au fost 
conduse de domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Au participat ca invitaţi: 
- domnul Flaviu Lazin, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale; 
- domnul Dan Gherghelaş, director general adjunct, Agenţia SAPARD.  
Domnul Flaviu Lazin a prezentat expunerea de motive, arătând că în prezent, 

ca urmare a semnării cu Uniunea Europeană a acordurilor de finanţare pentru  anii 
bugetari 2000, 2001, 2002 şi 2003, şi a acreditării măsurilor prin Programul 
SAPARD, România trebuie să absoarbă pentru  cele 3 măsuri care privesc beneficiarii 
privaţi suma de 735 milioane euro, sumă care, în prezent, este angajată doar în 
proporţie de numai 16%. 

Cauza principală a angajării fondurilor într-o proporţie aşa mică a constituie 
lipsa surselor proprii pentru  asigurarea cofinanţării. 

Valoarea disponibilă a fondurilor SAPARD de peste 600 milioane euro poate fi 
absorbită de România în condiţiile în care s-ar crea posibilitatea asigurării cofinanţării 
necesare investitorilor prin emiterea de către băncile comerciale de scrisori de confort 
în sumă de circa 10.760 miliarde lei şi preluarea riscului de creditare prin garantarea 
acestora de către Fondurile de garantare, ceea ce presupune acordarea de garanţii în 
valoare de circa 7.500 miliarde lei şi acoperirea restului de garanţii solicitate de 
acestea cu bunurile achiziţionate din credit sau alte garanţii ale împrumutaţilor. 

În acelaşi timp, Fondurile de garantare pot acorda, la cererea instituţiilor de 
credit, garanţii sindicalizate, în scopul acoperirii integrale a creditului cu garanţii, 
împrumutatul urmând a garanta numai dobânda aferentă creditului.  
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Domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele comisiei – Cere ca analiza să 
nu se refere la perioadele trecute, ci la ceea ce trebuie făcut pentru  facilitarea 
absorbţiei fondurilor. Din păcate, absorbţia fondurilor este îngreunată nu doar de 
birocraţia de la noi, ci şi de cea de la Bruxelles, şi aduce în sprijinul afirmaţiilor sale 
situaţia existentă în judeţul Mureş, în special cazul localităţii Miercurea Nirajului,  şi 
încurcăturile produse din cauza modificării statutului localităţii, care a trecut de la 
statutul de comună la cea de oraş. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.06.2005, începând cu orele 
1000, având următoarea ordine de zi aprobată: 

- Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare. 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
A participat ca invitat domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Au continuat dezbaterile pe marginea proiectului de Lege privind stimularea 

absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare. 
Amendamentele formulate se regăsesc în raportul întocmit de comisie. 
Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu unanimitate de voturi.  
 

 
PREŞEDINTE,               SECRETAR,   

Dr.Atilla KELEMEN              Ioan MUNTEANU 
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